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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zmanjšanju neenakosti na področju zdravja v EU
(2010/2089(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 184 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 35 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Solidarnost na področju zdravja: 
zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ (KOM(2009)0567),

– ob upoštevanju Sklepa št. 1350/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008-
13),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za socialno zaščito o sporočilu „Solidarnost na področju 
zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“,

– ob upoštevanju poročila o drugi skupni oceni socialnih učinkov gospodarske krize in 
političnih odzivov, ki sta jo skupaj pripravila Odbor za socialno zaščito in Evropska 
komisija,

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 20. novembra 2008 o zdravju in dobrem počutju 
mladih,

– ob upoštevanju končnega poročila komisije o socialnih dejavnikih zdravja (Svetovna
zdravstvena organizacija, 2008),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o sporočilu „Solidarnost na področju zdravja: 
zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010),

A. ker se EU, medtem ko državljani v povprečju živijo dlje in so bolj zdravi od prejšnjih 
generacij, sooča s pomembnim izzivom, in sicer velikimi razlikami na področju zdravja, 
ki obstajajo med državami članicami EU in znotraj njih,

B. ker je razlika v pričakovani življenjski dobi ob rojstvu med najnižjimi in najvišjimi 
socialno-ekonomskimi skupinami deset let za moške in šest let za ženske,

C. ker imajo neenakosti na področju zdravja pomembno razsežnost z vidika spolov: ženske 
na splošno živijo dlje kot moški, vendar so lahko večji del svojega življenja slabega 
zdravja,
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D. ker so bile v vseh državah članicah ugotovljene neenakosti na področju zdravja med 
ljudmi v višjih in nižjih izobrazbenih, poklicnih in dohodkovnih skupinah,

E. ker je merjenje neenakosti na področju zdravja temeljni prvi korak za učinkovito 
ukrepanje,

F. ker so stopnje umrljivosti običajno višje pri ljudeh iz nižjih izobrazbenih, poklicnih in 
dohodkovnih skupin ter ker so bile ugotovljene tudi neenakosti glede razširjenosti večine 
posameznih bolezni, vključno z duševnimi boleznimi, in večine posameznih oblik 
invalidnosti,

G. ker obstajajo zdravstvene razlike med posameznimi socialnimi sloji prebivalstva, saj 
ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe, v nižjem poklicnem razredu ali z nižjim dohodkom 
umirajo mlajši in tudi večina zdravstvenih težav je pri njih bolj razširjena,

H. ker so neenakosti na področju zdravja posledica razlik med skupinami prebivalstva pri 
številnih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, na primer: življenjskih pogojih, zdravju 
škodljivih navadah, izobrazbi, poklicu in dohodku, zdravstvenem varstvu, preprečevanju 
bolezni in promociji zdravja ter javnih politikah, ki vplivajo na količino, kakovost in 
porazdelitev teh dejavnikov.

I. ker Komisija napoveduje, da bo stopnja brezposelnost do konca leta 2010 verjetno dosegla 
10,3 %, in ker vlada splošna zaskrbljenost, da bo trenutna gospodarska kriza, zlasti njeni 
učinki na brezposelnost, imela škodljive posledice za zdravje prebivalstva,

J. ker ima lahko trenutna gospodarska in finančna kriza resne posledice za zdravstveni 
sektor v več državah članicah EU, tako na strani ponudbe kot tudi na strani povpraševanja,

K. ker lahko kombinacija revščine in drugih ranljivosti, kot so otroštvo ali starost, invalidnost 
ali manjšinski izvor, dodatno poveča zdravstvena tveganja,

1. pozdravlja ključne predloge Komisije v sporočilu z naslovom „Solidarnost na področju 
zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ za: 1) pravičnejšo porazdelitev 
zdravstvenega dela naših skupnih ciljev za socialni in gospodarski razvoj, 2) izboljšanje 
podatkovnih zbirk in zbirk znanja (vključno z merjenjem, spremljanjem, ocenjevanjem in 
poročanjem), 3) gradnjo zavezanosti v celotni družbi za zmanjšanje neenakosti na 
področju zdravja, 4) izpolnitev potreb ranljivih skupin in 5) razvoj prispevka politik EU k 
zmanjšanju neenakosti na področju zdravja;

2. poudarja, da je treba pozornost usmeriti na vse socialne sloje prebivalstva, posebno 
pozornost pa nameniti potrebam ljudi, ki se spopadajo z revščino, prikrajšanim skupinam 
priseljencev in etničnih manjšin, invalidom ter starejšim in otrokom, ki živijo v revščini;

3. poudarja, da lahko gospodarska in finančna kriza, zaradi zmanjševanja proračunskih 
sredstev in nižjih davčnih prihodkov, zlasti na strani dobave privede do znižanja stopnje 
financiranja javnega zdravja ter zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, hkrati 
pa se zaradi kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k poslabšanju zdravstvenega položaja 
med prebivalstvom na splošno, lahko poveča potreba po teh storitvah;

4. poziva Svet, naj oceni ukrepe za blažitev učinkov gospodarske krize za zdravstveni sektor, 
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zlasti na naslednjih področjih: vlaganja v zdravstveno infrastrukturo, javno zdravje, 
promocija zdravja in preprečevanje bolezni, optimizacija financiranja zdravstvenega 
sektorja, prestrukturiranje in reorganizacija zdravstvenega sistema;

5. poziva države članice, naj izboljšajo svoje zmogljivosti za tesno spremljanje socialnih 
učinkov krize;

6. spodbuja države članice k vlaganju v infrastrukturo socialnih, izobraževalnih, okoljskih in 
zdravstvenih storitev;

7. poziva države članice k pospeševanju politik, usmerjenih v zagotavljanje zdravih 
življenjskih pogojev za vse otroke, vključno z ukrepi za podporo nosečnicam in staršem;

8. opozarja na pomen dviga povprečne ravni zdravstvenih storitev in zmanjšanja neenakosti 
med različnimi socialnimi skupinami ter poudarja, da bi bilo te cilje mogoče doseči z 
optimizacijo javne porabe za zdravstvo;

9. poudarja, da imajo poleg nacionalnih vlad v mnogih državah pomembno vlogo v javnem 
zdravju in zdravstvenih dejavnostih tudi regionalni organi, ki jih je zato treba dejavno 
vključiti; opozarja, da je potreben pomemben prispevek lokalnih uprav, delodajalcev in 
drugih deležnikov;

10. poziva Svet in Komisijo, naj v okviru strategije Evropa 2020 v večji meri priznata dejstvo, 
da sta zdravje in dobro počutje ključna za boj proti izključenosti, ter naj v spremljanje 
strategije Evropa 2020 vključita kazalnike, razslojene po socialnoekonomskem položaju; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo skupni niz kazalnikov za spremljanje 
neenakosti na področju zdravja glede na starost, spol, socialnoekonomski položaj in 
geografsko razsežnost ter določijo metodologijo za presojo zdravstvenih razmer v državah 
članicah, ki bo usmerjena v prepoznavanje in prednostno obravnavo področij 
izboljševanja in najboljših praks;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi celovito obravnavo zmanjševanja neenakosti na področju 
zdravja v prihodnji pobudi o zdravem staranju;

13. poziva Komisijo, naj razvije načine za sodelovanje in vključitev vseh zadevnih deležnikov 
na evropski ravni v pospeševanje sprejetja in širjenja dobre prakse;

14. poziva Komisijo, naj državam članicam pomaga k boljšemu izkoriščanju kohezijske 
politike in strukturnih skladov EU, da bi se tako podprli projekti za odpravo dejavnikov, 
ki prispevajo k neenakostim na področju zdravja; poziva Komisijo, naj podpre dejavnosti, 
ki se financirajo iz programa PROGRESS;

15. poziva Komisijo, naj pristop na podlagi socialnih dejavnikov zdravja ter „pravičnosti in 
zdravja v vseh politikah“ vključi v razvoj vseh notranjih in zunanjih politik EU, zlasti z 
namenom doseganja razvojnih ciljev tisočletja;

16. poziva Svet, naj glede na socialne dejavnike zdravja spodbuja odpravljanje neenakosti na 
področju zdravja kot prednostno nalogo politik v vseh državah članicah, in sicer z ukrepi 
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na področjih politik, kot so okolje, izobraževanje in delovni pogoji; 

17. poziva Komisijo, naj pripravi smernice za izboljšanje mehanizmov za spremljanje 
neenakosti na področju zdravja v celotni EU (med državami članicami in znotraj njih) z 
izboljšanjem zbiranja podatkov prek bolj sistematičnih in primerljivih informacij, ki 
dopolnjujejo obstoječe podatke o neenakostih na področju zdravja, in prek rednega 
spremljanja in analize;

18. poziva Komisijo, naj v svojih poročilih o napredku oceni učinkovitost posegov za 
zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in izboljšanje zdravja, ki izhaja iz politik v 
zvezi s socialnimi dejavniki zdravja;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Na splošno sta zdravje in pričakovana življenjska doba še vedno povezana s socialnimi 
okoliščinami in revščino v otroštvu. Kljub izboljšanju so razlike v zdravstvenih izidih med 
ljudmi na vrhu in na dnu socialne lestvice še vedno velike in se ponekod še poglabljajo. 

Še vedno so velike razlike med državami in regijami; na primer, pričakovana življenjska doba 
ob rojstvu za moške je leta 2007 med državami članicami variirala za 14,2 leti, za ženske pa 
8,3 leta (Eurostat, 2010).

Pričakovana življenjska doba oseb, starih 65 let, v 27 državah EU kaže, da je leta 2006 
povprečen moški lahko pričakoval, da bo živel še 16,8 let, povprečna ženska pa 20,4 let. 
Pričakovana življenjska doba pri moških, starih 65 let, je v državah članicah leta 2007 
variirala za 5,6 let, od največje 18,4 let v Franciji do najnižje 12,8 let v Latviji.  Pri ženskah je 
bil ta razpon s 6,6 leti malenkost večji, od 23,0 let v Franciji do 16,4 let v Bolgariji (Eurostat, 
2010).

Neenakosti na področju zdravja so težava, s katero se je treba spoprijeti. Začnejo se v mladih 
letih in ostanejo ne samo do starosti, ampak do naslednjih generacij.

Neenakosti v mladih letih pri dostopu do izobrazbe, zaposlitve in zdravstvenega varstva ter 
tiste, ki temeljijo na spolu in kulturnem ozadju, imajo lahko odločilen vpliv na zdravstveni 
položaj ljudi v njihovem celotnem življenju. Kombinacija revščine in drugih ranljivosti, kot 
so otroštvo ali starost, invalidnost ali manjšinski izvor, lahko dodatno poveča nevarnosti za 
zdravje in obratno, bolezen lahko vodi v revščino in/ali socialno izključenost.

Razlogi za te razlike na področju zdravja so v številnih primerih nepravični in se jim je 
mogoče izogniti, ker so posledica različnih možnosti, razlik pri dostopu do storitev in 
materialnih virov, pa tudi razlik v izbiri življenjskega sloga posameznikov. 

Neenakosti na področju zdravja temeljijo na razlikah med skupinami prebivalstva pri številnih 
dejavnikih, ki vplivajo na zdravje, na primer: življenjskih pogojih, zdravju škodljivih 
navadah, izobrazbi, poklicu in dohodku, zdravstvenem varstvu, preprečevanju bolezni in 
promociji zdravja ter javnih politikah, ki vplivajo na količino, kakovost in razširjenost teh 
dejavnikov. Vse bolj se priznava povezava med socialnimi dejavniki in neenakostmi na 
področju zdravja. To pomeni, da se na socialne probleme začenja vse pogosteje gledati kot na 
probleme, povezane z zdravstvenimi problemi, kar zahteva povezan pristop.

Za preprečevanje neenakosti na področju zdravja je potreben inovativen pogled na politiko, 
zlasti za ljudi iz nižjih socialnoekonomskih skupin. 

Socialne posledice trenutne ekonomske in finančne krize so se že pokazale. Brezposelnih je 
skoraj 5 milijonov ljudi več kot na začetku krize. Številna gospodinjstva so doživela 
zmanjšanje prihodkov, veliko jih je izpostavljenih revščini in prezadolženosti, nekatera pa so 
izgubila domove. Delavce s kratkoročnimi pogodbami je kriza prizadela najprej. Še posebej 
so bili prizadeti migranti ter mladi in starejši delavci, ki so bolj verjetno v negotovem 
položaju, a tudi kategorije delavcev, ki so bile doslej sorazmerno dobro zaščitene, so ostale 
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brez dela.
Kriza je imela resne posledice za zdravstveni sektor v več državah članicah EU tako na strani 
ponudbe kot tudi na strani povpraševanja. Na strani ponudbe je gospodarska in finančna kriza 
zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev in nižjih davčnih prihodkov privedla do znižanja 
stopnje financiranja zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, hkrati pa se zaradi 
kombinacije dejavnikov, ki prispevajo k poslabšanju zdravstvenega stanja med prebivalstvom 
na splošno, povečala potreba po teh storitvah. Več držav članic je ukrepe za blažitev posledic 
gospodarske krize za zdravstveni sektor vključilo v svoje načrte za oživitev gospodarstva z 
vlaganji v zdravstveno infrastrukturo, optimizacijo financiranja zdravstvenega sektorja ter 
prestrukturiranjem in reorganizacijo zdravstvenega sistema. Vendar pa se ukrepi v zvezi z 
neenakostmi na področju zdravja med državami članicami močno razlikujejo.

Za vse javne storitve je ključen dostop. Izboljšanje dostopa do kakovostnega pravnega 
svetovanja in informacij državljanom pomaga k boljšemu poznavanju njihovih osebnih 
pravic. Zbiranje in skupna raba dejstev o učinkovitih strategijah, politikah in ukrepih bosta 
pomagala zagotoviti podporo med vladami in različnimi sektorji. Bistveno je, da se 
zmanjšanje neenakosti na področju zdravja obravnava kot nujna prednostna naloga na vseh 
ravneh oblikovanja politik, s čimer se uresničuje pristop „zdravje v vseh politikah“ in 
zagotavljajo učinkovite ocene učinka, ki upoštevajo rezultate glede pravičnosti na področju 
zdravja.


